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 «بسمه تعالي»

 «آگهي پذيرش واستخدام قراردادي بهورز »
 

دانشگاه علوم پزشکي وخدمات بهداشتي ودرماني کرمانشاه براي تامين نيروي انساني مورد نياا  خاود در  

خانه هاي بهداشت تحت پوشش، طبق مفاد دستورالعمل اجرايي پذيرش و استخدام بهور  ، ا  محل سهميه 

 و  اساتخداممجا( و 23هياات اماااد دانشاگاه ا مااده  03/2/3030استخدامي مصوب صورتجلسه مورخ  

مدير کل محترم دفتر ماابع انساني و ارت متباو،، در نرار دارد ا   22/3/32039/م تاريخ9223/39شماره

واجاد نفار ا  افاراد   32  تعاداد ابتي و با رعايت عدالت اساتخدامي،بين داوطلبان بومي در يک فضاي رق

 شغلي بهاور ي باه شاري  يال ش در رشتهرا ا  طريق امتحان عمومي، تخصصي، مصاحبه و گزيا الشرايط

 استخدام نمايد: قرارداد کارمعين بصورت

 

 : شرايط عمومي استخدام بهورز:3ماده 

 اعتقاد  به دين مبين اسلام يا يکي ا  اديان شااخته شده در قانون اساسي کشور :3-3

 داشتن تابعيت نرام جمهوري اسلامي ايران:2-3

 ايران التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي:0-3

 داشتن کارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت دائم ا  خدمت اويژه برادران(.:4-3

معافيت پزشکي در صورتي پذيرفته خواهد شد که بر اساس اعلام کميسيون پزشاکي دانشاگاه باا  تبصره:

 وظايف بهور ي ماافات نداشته باشد.

 عدم اعتياد به دخانيات ومواد مخدر و روانگردان:9-3

 عدم سابقه محکوميت جزايي موثر :6-3

داشتن سلامت جسماني و رواني و اجتماعي وتوانايي براي انجام کار بهور ي و قابليت انجاام فعاليات :9-3

هاي مرتبط با آن ا  جمله دهگردشي وانجام سياري ها در روستاهاي تحت پوشاش .اباا تايياد کميسايون 

 پزشکي دانشگاه(

 مراکز آمو ش بهور ي وساير واحد هاي  دانشگاه نداشتن سابقه اخراج ا  : 2-3

داوطلبان نبايد مستخدم رسمي، ثابت و پيماني ويا با خريد شده خدمت موسسه و ساير دستگاه هااي :3-3

 دولتي باشاد.

نيروهاي قراردادي دانشگاه در صورتي مجا  به شرکت در آ مون مي باشاد که در  مان ثبت نام با استعفاي آنها  تبصره : -3

 موافقت بعمل آمده باشد وا  محل خدمت قبلي نيز تسويه حساب گرفته باشاد. 

 نداشتن ماع استخدام در دستگاه هاي دولتي به موجب آراي مراجع قانوني :33-3
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 شرايط اختصاصي استخدام بهورز: -2ماده

 باشد:شرايط احرا  طبقات مختلف رشته شغلي بهور  ا  نرر تحصيلات وتجربه به شري  ير مي :3-2

الف( دارا بودن مدرک تحصيلي فوق ديپلم در يکي ا  رشته هاي بهداشت عموميابهداشات خاانواده(،        

مامايي و طي دوره  شش ماهه آمو ش تطبيقي مهارت هاي بهور ي وحصول تجارب لا م طبق جدول شرايط 

 احرا  براي پذيرش بهور   ن  

ب( دارا بودن مادرک تحصايلي فاوق دياپلم در يکاي ا  رشاته هااي بهداشات عموميامباار ه باا       

بيماريها(بهداشت محيط ،بهداشت حرفه اي  وطي دوره شش ماهه آمو ش تطبيقي مهاارت هااي بهاور ي 

 وحصول تجارب لا م طبق جدول شرايط احرا  براي پذيرش بهور  مرد.

 فوق ديپلم در رشته بهور ي و حصول تجارب طبق جدول شرايط احرا     ج( دارا بودن مدرک تحصيلي    

د( دارا بودن ديپلم کامل متوسطه و طي دوره دوساله آمو ش بهور ي وحصول تجارب لا م طبق جادول      

 شرايط احرا 

مارتبط  مقطاع فاوق دياپلمداوطلبان شرکت در آ مون بهور ي ، که داراي مدرک تحصيلي بالااتر ا  :2-2

رشته هاي بهداشت عموميابهداشت خانواده(، مامايي جهت خانمهاو رشته هاي بهداشت عموميامباار ه "

و در صاورت  حق شرکت در آ مون را ندارناد"با بيماريها( ،بهداشت محيط ،بهداشت حرفه اي جهت آقايان

باشد استخدام قبولي در آ مون در هر مرحله اي ا  مراحل استخدام محر  گردد که شخص واجد شرايط نمي 

 وي، کان لم يکن تلقي خواهد شد و حق هيچ گونه اعتراضي را نخواهد داشت.

داوطلبان شرکت در آ مون بهور ي ، که داراي مدرک تحصيلي فوق ديپلم  و يا بالاتر در رشاته هااي :0-2

 ا  مراحل و در صورت قبولي در آ مون در هر مرحله ايحق شرکت در آ مون را ندارند مي باشاد غير مرتبط

استخدام محر گردد که شخص واجد شرايط نمي باشد استخدام وي، کان لم يکن تلقي خواهد شاد و حاق 

 هيچ گونه اعتراضي را نخواهد داشت.

 شرکت دانشجويان در آ مون پذيرش واستخدام بهور  بلامانع است. :4-2

عاي ا  اداماه تحصايل وگاواهي تبصره: پذيرش دانشجويان قبول شده در آ مون ماوط به ارائه انصراف قط

،قبال ا  شارو، کلاساهاي دانشگاه محل تحصيل مباي بر عدم امکان دريافت هرگونه مادرک دانشاگاهي 

 بهور ي ميباشد.

زشکان که در حين انجام طري مي باشاد مجا  باه شارکت در پمشمولين قانون خدمت پزشکان و پيرا:9-2

ا  شرو، کلاسهاي دوره بهور ي ا  ادامه طري انصراف و  آ مون استخدامي مي باشاد ،مشروط بر آن که قبل

 پايان يافته باشد. طرحشان يا

ضماا آن دسته ا  پذيرفته شدگان نهايي که با استفاده ا  قانون خادمت  پزشاکان و پيراپزشاکان   تبصره :

بصورت  اختياري مشمول گذراندن طري مي باشاد  در صورت قبولي حداکثر پس ا  يک ماه ا  اعلام نتيجاه 

يه حساب وتوقاف نهايي موظفاد  تسويه حساب وتوقف طري خود را ارايه نماياد. در صورت عدم ارايه تسو

 طري، قبولي آنان کان لم يکن تلقي خواهد شد.
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رو  (  23مااه و33ساال و 29ساالا 26سال و حاداکثر  36حداقل سن براي دارندگان مدرک ديپلم  :6-2

رو ( ماي  23ماه و  33سال و  29سال ا 22سال وحداکثر  32وحداقل سن براي دارندگان مدرک فوق ديپلم 

 هلت ثبت نام مبااي محاسبه سن قرار مي گيرد.رو  م آخرينباشد. تاريخ 

موارد  يل به شرط ارائه تاييديه هاي معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد. در هر صورت ،  :3تبصره 

مااه  33ساال و 29سالا  22سن داوطلب داراي مدرک تحصيلي ديپلم با در نرر گرفتن موارد  ير، نبايد ا  

 رو ( تجاو  نمايد. 23ماه و 33سال و 23سال ا  03اي مدرک فوق ديپلم نبايد ا  رو  ( وسن داوطلب دار 23و

داوطلباني که طري نيروي انساني را به استااد قانون  خدمت پزشکان وپيرا پزشکان انجام داده اناد الف(    

 به ميزان انجام خدمت فوق 

 مت مدت خدمت وظيفه  دوره ضرورت آقايان براساس کارت پايان خدب(    

افراد خانواده معرم شهدا، آ ادگان، مفقود الاثرها وجانبا ان ا  کار افتاده کلاي "سقف ساي ايثارگران ج(    

 "سال 9که قادر به انجام کار نمي باشاد.شامل: همسر، فر ندان ، پدر، مادر وخواهر وبرادر تا ميزان 

پذيرش بهورز غير بومي به هيي  : پذيرش بهورزصرفا به صورت بومي صورت خواهد پذيرفت لذا 0ماده

 عنوان  مجاز نمي باشد.داوطلب بومي به افرادي اطلاق مي گردد که واجد يکي از شرايط ذيل باشد.

محل تولد داوطلب اطبق مادرجات شااساامه ( با روستا يا شهرستان مورد تقاضااي پاذيرش بهاور   الف(

ل اخير تا تااريخ آخارين رو  ثبات ناام در يکي باشد و همچاين سکونت مستمر داوطلب حداقل در دو سا

روستاي مورد نرر محر  گردد.ارعايت هردو شرط محل تولد و حداقل دو سال سکونت اخيار  الزاماي ماي 

 باشد(

حداقل دو مقطع کامل  تحصيلي ا  مقاطع تحصيليا ابتدايي، راهامايي و متوسطه ( را در روساتا و ياا  ب(  

داوطلاب ، حاداقل در دو  مستمر  طي کرده باشد و همچاين سکونت شهرستان مورد تقاضاي پذيرش بهور

سال اخير تا تاريخ آخرين رو  مهلت ثبت نام در روستاي مورد نرر محر  گردد. ارعايت هردو شرط مقااطع 

 تحصيلي و حداقل دو سال سکونت اخير الزامي مي باشد(

باشاد ولي باا فارد واجاد شارايطابومي( را نداشته  "ب "و "الف  "داوطلبان  ن که شرايط باد :3تبصره 

سال  ا  تاريخ ا دواج آنان گذشته باشاد اتاا  2ا دواج کرده و حداقل    0ماده   "ب "و "الف  "مطابق باد 

آخرين رو  ثبت نام در آ مون( و همچاين سکونتشان در محل مورد تقاضاي پذيرش بهور ، در ايان مادت 

شوند و پذيرش آنان بلامانع است. بديهي است افراد بومي باد الف محر  شده باشد به عاوان بومي تلقي مي 

 و ب نسبت به اين افراد در اولويت هستاد واين افراد نسبت به بوميان قمر در اولويت پذيرش خواهاد بود.

ثبت نام ا  افراد متقاضي روستاهاي قمر و همجوار به صورت مشروط بوده و در صورت وجود تعداد : 2بصره ت

ثبت نام آنان کان لم يکان ،ا  روستاي اصلي نفر به ا اي هر مورد پذيرش( 2احداقل افراد واجد شرايطکافي 

 بوده و هزياه ثبت نام به آنان مسترد نمي گردد.

داوطلب بايد بومي و ساکن روستاي محل مورد تقاضا باشد و فرم گواهي بومي بودن را قبل ا  ثبت  :0تبصره 

ان دريافت نموده و  پس ا  تکميل امضاد توسط مراجع مربوطه در  مان ثبت نام نام ا  مرکز بهداشت شهرست
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ا ا  طريق سايت در موعد مقرر ارسال  نمايد.لا م به  کر است که ملاک عمل فرم گواهي بومي بودن مي باشد

 ضماا فرم يادشده پيوست آگهي نيز مي باشد(

م به دليل  ادامه تحصيل ،گذراندن طري ويا انجام دوره چاانچه داوطلبان بهور ي تا قبل ا  ثبت نا : 4تبصره 

خدمت ضرورت سربا ي در خارج ا  محل روستا سکونت داشته اند. مشروط به آنکه شوراي اسلامي روساتا 

سکونت آنها را گواهي نمايد و خانه بهداشت و مرکز بهداشت شهرستان، بومي بودن فرد واقامت وي را قبال 

پاذيرش آنهاا  بلاماانع ،ره در روستاي اصلي يا قمر ماطقه مورد تقاضا  تاييد نمايدا  وضعيت هاي فوق الاشا

است. لذا براي گروه هاي مذکور اقامت دردوسال اخير در روستاي مورد نرر  ضرورت ندارد مشروط بر اياکه 

 در روستاي مورد نرر داشته باشاد.  اقامت دائمخانواده وي 

نفرباه ا اي هار ماورد  2 کافي متقاضي واجد شرايط به تعداد حداقل در صورت عدم وجود تعداد: 9تبصره 

به ترتياب  يال  همان خانه بهداشتبايست ا  افراد واجد شرايط ساکن در روستاهاي همجوار  پذيرش ،مي

 ثبت نام به عمل آورد:

 روستاهاي قمر تحت پوشش خانه بهداشت بر اساس طري گسترش شهرستان  -3

در صورت عدم وجود تعداد کافي متقاضي  واجد شرايط در روستاهاي تحت پوشش خانه بهداشات   -2

مرکز خدمات جامع سلامت وروستايي مربوطه،تا شاعا، همجوارتحت پوشش روستاهاي مي توان  ا  

،پس ا  تاييد مرکز بهداشت شهرستان اقدام به ثبت ناام ا  افاراد واجدشارايط نماود. کيلومتر 39

 هور  ا  مااطق شهري در هر شرايطي مماو، مي باشد. گزياش  ب

 

 :  نحوه ثبت نام و مدارک مورد نياز:4ماده 

 طريق ا   33/32/3036 لغايت رو شابه 34/32/3036ا  رو  دوشابه  متقاضيان واجد شرايط ملزم هستاد

 033333غمبل نسبت به ثبت نام خود پس ا   پرداخت http://behvarz.poorsam.ir  سايت اياترنتي

نزد بانک ملي ايراناقابل پرداخت در کليه شعب بانک  ه،دانشگا  2392420939332ريال به حساب شماره 

اايثارگران  پذيرش بهور ي اقدام نمايادملي(  به عاوان حق شرکت در امتحان عمومي و تخصصي داوطلبان 

ارسال مدارک ناقص ترتيب اثر داده نخواهد لا م به  کر است به ثبت نام ناقص و  (:درصد را مي پردا ند  93

شد و وجوه پرداختي به هيچ وجه مسترد نمي گردد.لذا خواهشماد است در ثبت نام خود نهايت دقت را 

دوشابه  يکشابه ورو هاي ضماا  در بعمل آوريد و ا  مراجعه حضوري خودداري فرماييد.

 باشد. ويرايش بر اساس کد رهگيري فراهم مي، امکان ماه اسفاد  23/32/3036و  23/32/3036تاريخ

  

 ثبت نام اينترنتي: جهت مورد نياز: اقدامهاي  9ماده 

 . ابا دقت و کامل تکميل گردد( به صورت اياترنتي تکميل درخواست شغل :3-9

، به انضمام فيش بانکي ، که بايستي متااسب با توضيحات سايت اياترنتي اسکن 0*4يک قطعه عکس : 2-9

ضمااً اسکاهاي انجام شده بايد داري وضوي و قابل تشخيص باشاد.به عکسهايي که باه و ارسال شوداشده 
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وسيله نرم افزار فتوشاپ يا نرم افزارهاي مشابه ويرايش شده اند و همچاين عکسهايي که ا  طريق موبايل و 

 (خارج ا  شرايط مد نرر تهيه شده باشاد کارت ورود به جلسه صادر نخواهد گرديد.

 و ارسال آن ا  طريق سايت. "گواهي بومي بودن"اسکن نمودن فرم تکميل شده :0-9

 اسکن نمودن گواهي ايثارگري و ارسال آن ا  طريق سايت:4-9

 و ارسال آن ا  طريق سايت تمام صفحات شااساامه اسکن نمودن:9-9

 جهت آقايان و ارسال آن ا  طريق پايان خدمت نرام وظيفه عمومي يا معافيت دائم کارت اسکن نمودن:6-9

 سايت

 و ارسال آن ا  طريق سايت  آخرين مدرک تحصيلياسکن نمودن :9-9
  

قبيل از انجيام   اسيتخدامي و کتبيي در آزمون مدارک مورد نياز جهت بررسي پس از قبولي:6ماده 

 مصاحبه:

 تمام رخ و پشت نويسي شده . 3*4شش قطعه عکس جديد  :1-6

 .آخرين مدرک تحصيلي اصل و تصوير :2-6

 .اصل و تصوير تمام صفحات شااساامه: 3-6

 .جهت آقايان  اصل و تصوير کارت پايان خدمت نرام وظيفه عمومي يا معافيت دائم: 4-6

 .اجهت دارندگان مدرک کارداني(اصل و تصوير پايان طري مشمولين خدمت پزشکان و پيراپزشکان: 5-6

 .اصل فرم تکميل شده گواهي بومي بودن :6-6

 اصل مدارک دال بر ايثار گري،معلولين عادي حسب مورد ا  مراجع  يصلاي. :7-6

 .ساير مدارک طبق مفاد آگهي حسب ضرورت: 8-6
 

 دريافت کارت ورود به جلسه امتحان : زمان ثبت نام و نحوه:9ماده

نسابت باه     13/12/1336تا تاريخ  14/12/1336متقاضيان واجد شرايط ملزم هستاد ا  تاريخ :3-9

 اقدام نماياد. http://behvarz.poorsam.ir ثبت نام الکترونيکي به آدرس اياترنتي:

 جهت دريافت کارت ورود به جلسه امتحان توانماديهاي عماومي و تخصصاي باه آدرس اياترنتاي::2-9

http://behvarz.poorsam.ir   و 22/12/1336مااورخ شااابهسااه شااابه و چهااار   در رو هاااي 

درج  کاارت ورود باه جلساهبر روي امتحان   مان و محل برگزاريراجعه نماييد.همچاين م23/12/1336

 خواهد گرديد.

 تحويل کارت ورود به جلسه تاها ا  طريق وارد نمودن کد رهگيري و کد ملي امکان پذير مي باشد.: 0-9

 شااساامه عکس دار الزامي مي باشد.در رو  آ مون همراه داشتن کارت ملي يا  :4-9
 

: جهت سنجش توانمندي هاي عمومي و تخصصي ،از داوطلبان آزمون کتبي به شرح ذيل بعميل 8ماده 

 خواهد آمد .
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 باان -3شاامل: مارتبطمدرک تحصيلي فوق ديپلم براي دارندگان  آ مون کتبي توانماديهاي عمومي:3-2

اطلاعات سياسي واجتماعي ومباني قانوني   خواهد  -4معارف اسلامي   -0 بان انگليسي  -2وادبيات فارسي 

( سوال بصورت  سوالات چهارگزياه اي  ابا اعمال ياک  63سوال درمجمو، به تعداد ا 39بود که  ا  هر درس 

نماره  63هاي توانماديهاي عمومي مجموعاا نمره مافي به ا اي هر سه پاسخ غلط( طراحي مي شود.آ مون 

 ا  کل نمره آ مون ( را به خود اختصاص خواهد داد.%03امعادل 

سوال معارف اسلامي پاسخ نداده و امتياا  آن باه سااير دروس   39متقاضيان  اقليت هاي مذهبي بهتبصره:

 عمومي به صورت مساوي اختصاص داده خواهد شد.

شامل آ مون کتبي  ا  دروس اختصاصي ماي  مدرک فوق ديپلمارندگان براي د آ مون کتبي تخصصي :2-2

 39آماار حيااتي واپيادميولو)ي ا-2ساوال(  03نرام ارايه خدمات بهداشتي درمااني ا -3باشد که شامل:

سوال که بصورت  سوالات چهارگزياه اي  ابا اعماال ياک   63سوال( جمعا  39آمو ش بهداشت ا -0سوال(

 63سه پاسخ غلط( طراحي خواهد شد .آ مون هاي توانماديهاي تخصصاي مجموعاا  نمره مافي به ا اي هر

 ا  کل نمره آ مون ( را به خود اختصاص خواهد داد.%03نمره امعادل 

مصاحبه:ا بين داوطلبان  فوق ديپلم پذيرفته شده ، در مرحله اول حداکثر به ميزان سه برابر ظرفيات  :0-2

 کل نمره آ مون(را به خود اختصاص مي دهاد. %43نمره امعادل  23که پذيرش مصاحبه به عمل خواهد آمد 

ادبيات فارسي  -3:  مدرک تحصيلي ديپلم کامل متوسطهبراي دارندگان  آ مون کتبي توانماديهاي عمومي :4-2

اطلاعات سياسي و اجتماعي و مباني قانوني خواهد بود کاه ا  هار درس  -4دين و  ندگي  -0 بان انگليسي  -2

( سوال بصورت سوالات چهارگزياه اي  ابا اعمال يک  نمره مافي باه ا اي هار 63سوال درمجمو، به تعداد ا 39

ا  کل نمره آ مون %63نمره امعادل  63اي عمومي مجموعا سه پاسخ غلط( طراحي ميشود.آ مون هاي توانماديه

 ( را به خود اختصاص خواهد داد.

سوال دين و ندگي پاسخ نداده و امتياا  آن باه سااير دروس   39متقاضيان  اقليت هاي مذهبي به:3تبصره

 عمومي به صورت مساوي اختصاص داده خواهد شد.

 ون تخصصي نخواهند داشت .دارندگان مدرک تحصيلي ديپلم متوسطه آزم :9-2
ا بين داوطلبان  ديپلم پذيرفته شده ، در مرحله اول حداکثر به ميازان ساه برابار ظرفيات پاذيرش :6-2

 ا   کل نمره آ مون را به خود اختصاص مي دهد. %43مصاحبه به عمل خواهد آمد که معادل 

( برابر تعداد مورد نيا   جهت انجام مصاحبه ،پاس ا  تايياد 0فهرست پذيرفته شدگان اوليه تا سها:3ماده 

علاوه بر آن معاونت بهداشتي به روش مااسبي که  ، در سايت دانشگاه اطلا، رساني خواهد شدکميته آ مون 

 مورد تاييد کميته آ مون باشد  مراتب را به اطلا، پذيرفته شدگان خواهد رساند.

برابر ظرفيت مورد نيا  به ترتيب اولويت هااي مقارر 0ا  ميان شرکت کاادگان در آ مون کتبي تا :33ماده 

نجاام قانوني ونمرات فضلي انتخاب وجهت انجام  مصاحبه به کميته مصاحبه معرفي مي گردند تاا پاس ا  ا 

مجمو، نمرات کتبي ومصااحبه برابر ظرفيت موردنيا  ااصلي و خيره( براساس 2مصاحبه نسبت به انتخاب 

 اقدام وبه هسته گزياش دانشگاه معرفي گردد.

برابر جهت معرفي به هسته گزياش به ترتيب نمره کل ماخو ه  2انتخاب پذيرفته شدگان به ميزان :33ماده 

 اجمع امتيا  آ مون کتبي و امتيا  مصاحبه ( و به صورت فضلي مي باشد .
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گان پس ا  تاييد صلاحيت عمومي و انتخاب اصلح احسب مورد( توساط ليست نهايي پذيرفته شد :32ماده 

 هسته گزياش دانشگاه اعلام مي گردد.

پذيرفته شدگان اصلي پس ا  ابلاغ نتايج نهايي حداکثر يک ماه فرصات خواهااد داشات جهات :30ماده 

 تکميل مدارک و طي مراحل پذيرش به مرکز بهداشت شهرستان مراجعه نماياد .

درصورت عدم مراجعه پذيرفته شدگان اصلي در مهلت مقرر و يا انصراف آنان قبل ا  شارو، دوره : 3تبصره 

آمو شي ا  پذيرفته شدگان  خيره جهت شرکت در دوره ،دعوت بعمل خواهد آمد مشروط بر اين کاه فارد 

  خيره قبل ا  شرو، دوره توسط هسته گزياش دانشگاه معرفي گردد.

ذيرفته شدگان دوره هاي فراگير يا کار آمو  بهور ي تا يک ماه پس ا  شارو، در صورت انصراف پ: 2تبصره 

دوره آمو شي جايگزين کردن افراد  خيره بلامانع خواهد بود وپذيرش افراد  خيره  بعد ا  اين مدت مقدور 

 نمي باشد .

تماام دوره پاس ا  ا"سپردن تعهد رسمي به دانشگاه قبل ا  شرو، به تحصيل مباي بر ايان کاه : 34ماده 

مورد نرر دانشگاه  برنامه  مانبادي کاريدر  سال و 39آمو ش در خانه بهداشت مورد تعهد به مدت حداقل 

اين تعهد براي کليه بهور ان تا پايان  الزاميست و "انجام وظيفه نمايادمورد تقاضا در روستا  همراه با بيتوته

 و.....( قابل خريد و انتقال نمي باشد .تعهد ااعم ا  سهميه ايثارگري وغير سهميه ايثارگري 

پذيرفته شدگاني که پس ا  شرو، دوره آمو ش بهور ي ، ا  ادامه دوره انصراف نماياد ضمن پرداخت تبصره:

 هزياه هاي مربوطه،مجا  به ثبت نام در آگهي هاي بعدي پذيرش بهور ي دانشگاه نمي باشاد.

يرفته شدگان نهايي جهت شارکت در دوره آمو شاي مرکز بهداشت شهرستان موظف است ا  پذ :39ماده

 دعوت بعمل آورد.

رو   39پذيرفته شدگان نهايي پس ا  دعوت ا  سوي مرکز بهداشت شهرساتان مربوطاه ، حاداکثر  تبصره:

فرصت خواهاد داشت جهت تکميل مدارک و طي مراحل پذيرش ، به مرکاز آماو ش بهاور ي شهرساتان 

مااده  2و  3ت عدم مراجعه در مهلت مقرر و يا انصراف آنان، مطابق تبصره مربوطه مراجعه نماياد و در صور

 همين آگهي اقدام خواهد شد.  30
 

 تذکرات  : 36ماده 
 

ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه هااي  6 حداقل ايثارگران شامل جانبا ان، آ ادگان و ر مادگاني که : 3/36

جانبا ان ، مفقودين ،آ ادگان يکسال و بالاي يکسال اسارت هاي معرم شهدا،  جاگ تحميلي دارند و نيز خانواده

ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه هاي جاگ تحميلاي ، درصاورت دارا باودن  6و ر مادگان با سابقه حداقل 

 ، با رعايت قوانين و مقررات مربوط ا  اولويت قانوني برخوردار خواهاد بود.شرايط مادرج در آگهي  

 شارايط احارا  مادرکاستفاده ا  سهميه استخدامي ايثارگران مشروط به برخورداري داوطلبان ا   تبصره:

 ي باشد.تحصيلي و بومي بودن م
 

ايثاارگران  پاذيرش( درصد آن برابار قاوانين و مقاررات باراي 03ا کل مجو  تخصيص يافته سي ا : 2/36

جانبا ان و آ ادگان فاقد به خارج ا  شرايط آ مون درصد آن  29ا  سي درصد فوق الذکر اختصاص مي يابد، 
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، فر نادان و همساران  درصاد و بالااتر 29ا ان بجان، فر ندان و همسران  اشهدو همسران فر ندان شغل ، 

اماور  و بايااد شاهيدشاده ا  ساوي معرفي آ ادگان يکسال و بالاي يکسال اسارت ، خواهر و برادر شهيد 

ر مادگان با سابقه  بهصرفا  باقيماندهسهميه بکارگيري  پاج درصده است. لذا اختصاص يافتايثارگران استان 

و آ ادگاان  %29و همسر و فر ندان آنان و فر ندان جانبا ان  ير  ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها 6حداقل 

  ير يکسال اسارت اختصاص مي يابد.

ضلي ا  بين ايثارگران واجد شارايط کاه در درصد به ترتيب نمره ف 9انتخاب ايثارگران در حد سهميه :0/36

اخذ گواهي ايثارگري جهات اساتفاده ا  ساهميه ماذکور ا  ،انجام خواهد شد.نموده اند  مان مقرر ثبت نام 

.ضماا گاواهي ماذکور باياد در تااريخ ارگانهاي مربوطه ا باياد شهيد،سپاه پاسداران و ...( الزامي مي باشد 

 غير اين صورت استفاده ا  سهميه مذکور ميسر نخواهد گرديد انتشار آگهي صادر شده باشد در
 

درصد سهميه ايثارگران ا  طريق رقابت با ساير داوطلبان واجد شارايط صاورت  03ما اد بر  پذيرش : 4/36

 خواهد گرفت. 

باا جانبا ان و خانواده محترم شهدا درصورت داشتن کارت شااسايي ا  باياد شهيد و امور ايثارگران  : 9/36

لذا ساير ايثارگران ميبايسات نسابت باه .ارائه تصوير آن نيا ي به اخذ و ارائه گواهي ا  باياد مذکور ندارند

 ارائه گواهي ايثارگري به تاريخ انتشار آگهي اقدام نماياد.
 

درصاد ساهميه  0معلولين عادي بشرط دارا بودن شرايط مادرج در آگهي به ترتيب نمره فضالي ا   :6/36

 ربوطه برخوردار خواهاد بود.قانوني م
 

تمامي باقيمانده سهميه بکارگيري به داوطلبان بومي در صورت برخورداري ا  شرايط مادرج در آگهي  :9/36

 بکارگيري به ترتيب نمره فضلي اختصاص مي يابد.
 

شاده در به مدارک ارسالي دارندگان مدارک تحصيلي بالاتر و پائين تر ا  مقاطع تحصايلي اعلاام : 39ماده 

 شرايط احرا  مشاغل مورد اشاره و همچاين مدارک معادل ترتيب اثر داده نخواهد شد .

مسئوليت ناشي ا  عدم رعايت دقيق ضوابط و شرايط اعلام شده در متن آگهاي بار عهاده داوطلاب  :32ماده

نماوده  خواهد بود و چاانچه در هريک ا   مراحل پذيرش ، محر  شاود کاه داوطلاب اطلاعاات خلااف اعلاام

است،ساير مراحل پذيرش کان لم يکن تلقي و در صورت شرکت در کلاس هاي آمو شي ضمن اخراج ،  داوطلب 

برابر تعهد اخذ شده موظف به پرداخت هزياه هاي مربوطه مي باشد و حتي در صورت صادور حکام اساتخدام 

 ،حکم صادره لغو و بلا اثر مي گردد.

پذيرفته شدگان در مقطع کارداني به مدت شش ماه آمو ش تطبيقي مهارتهاي بهور ي و دارندگان  :33ماده

 مدرک تحصيلي ديپلم بمدت دو سال دوره آمو شي بهور ي را طي خواهاد نمود.

 ماي باشاد توجه به اين که ملاک ثبت نام ا  متقاضيان استخدام تکميل فرم درخواسات شاغلبا : 23ماده

 د نرر نهايت دقت را به عمل آورند.، لا م است در تکميل فرم مور(  يابصورت اياترنت

محل برگزاري دوره آمو ش بهور ي پذيرفته شدگان ديپلم يا فوق ديپلم توسط معاونات بهداشات :23ماده

 متعاقبا اطلا، رساني خواهد گرديد.تعيين و 
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 عنوان رشته شغلي
شبکه بهداشت و 

 درمان شهرستان
 شرايط احراز تعداد مورد نياز جنسيت خانه بهداشت

 بهورز

 کرمانشاه

 

 3 زن تیامین شینه

شاارايط احاارا  

رشااته شااغلي 

بهور ي در مفاد  

همااين آگهااي 

بطاااور کامااال 

توضااايح داده 

 شده است.

 

 3 مرد بانگنجاب

 3 زن پیر حیاتی

 3 زن قیماس

 3 مرد سه چک

 3 مرد سماق

 3 مرد کرم بست

 3 زن چشمه کبود

 3 مرد  دایار

 3 زن رزین

 3 مرد مرزبانی

 3 مرد رازیان

 3 مرد پشته کش

 3 مرد پتی آباد

 3 مرد شاهینی

 3 زن کمراب

 3 زن قلعه نجفعلی

 3 زن چقاگنوژ

 3 زن بابا کوسه

 3 مرد هگلودر

 ثلاث باباجانی

 3 زن کلاش نهنگ

 3 زن رشکانی 

 3 مرد زیارت تمرخان

 3 زن چم زرشک

 هرسین

 3 مرد چشمه کبود

 3 مرد حسن بقعه

 3 زن چهر

 3 مرد چمبطان

 3 مرد هریل اباد

 سنقر
 3 زن چرمله سفلی

 3 مرد تپه اسماعیل

 کنگاور

 3 مرد قزوینه

 3 مرد حمزه اباد

 3 مرد قره گزلو سفلی

 3 مرد فیروزآباد

 3 زن قزوینه

 صحنه

 3 زن کرج علیا

 3 مرد طاهرآباد

 3 مرد دهلق

 3 مرد سمنگان علیا

 3 زن سیاچقا

 3 زن علیگرزان علیا

 دالاهو

 3 زن گورگاورز

 3 زن دوشمیان

 3 مرد چقابور رحمان

 3 زن چقا بور داراب

 3 مرد ده کهنه
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 درآگهي پذيرش بهورز) شرايط بومي بودن مندرج(   3ماده  بر اساس  ..............فرم گواهي بومي بودن و ساکن بودن داوطلبين ورود به مرکز آموزش بهورزي شهرستان 

در صورتي که گواهي صادر .پذيرش بهورز  دارا مي باشندآگهي در مندرج 0با ماده  اين گواهي صرفا بايد جهت داوطلبيني  صادرگردد که شرايط کامل بومي بودن را برابر:  نکته مهم

 و مقررات برخورد قانوني خواهد شد.شده خلاف واقع باشد با متخلف برابر قوانين 

 3 مرد هوکانی علیا

 روانسر

 3 زن قوری قلعه

 3 زن زالواب

 3 مرد  زالواب

 3 مرد حسن آباد

 جوانرود

 3 مرد ساروخان

 3 زن مزران

 3 مرد خانم اباد

 3 زن کلاش باغان

 3 مرد یاری

 3 مرد شهرک جوب باغان گیلانغرب

 ذهاب سرپل

 3 مرد حبیبوند

 3 مرد تنگ اسماعیل

 3 مرد امامیه سفلی

 3 زن سراب ذ هاب

 3 مرد قره بلاغ

 پاوه

 3 زن دزاور

 3 مرد دشه

 3 زن خانقاه

 اسلام آباد غرب

 3 زن تپه گله

 3 زن چقاگل

 3 زن قلعه هرسم

 3 زن میر عزیزی

 3 مرد تراب

 3 مرد تنگ شوهان

 3 مرد سوران

 3 زن مومنایی گلها

 3 زن بدره گرد سلیمی

 3 مرد گراوند

 3 مرد وحدت

 3 زن برزه 

 3 زن سرخک

 3 مرد علی اباد
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 ........... بيه شيمارهاينجانبان اعضاي شوراي اسلامي روستاي   ..........، گواهي ميي نمياميم کيه آقاي/خيانم..................... فرزنيد  ..................

 درآگهي پذيرش بهورز  )پيوست( ،  ) شرايط بومي بودن مندرج(3ماده  روميت اصل شناسنامه (بر اساس با ) …13............... متولد سال..../.../......شناسنامه

  هستند. ساکن اخير در روستاي مذکور سال 2حداقل به مدت  بومي  روستاي............مي باشد و
 

  هر و امضاء اعضاي شوراي اسلاميم 

1- 
2-   

3- 

 

 

 .نکته:در صورت نداشتن شورا ، تاييد يه ومهربخشداري ضروري است

 

سال اخير(  و بومي بودن آقاي/خانم بر اساس مستندات موجود در خانه بهداشت ..................  2اينجانب .........سکونت) حداقل به مدت  -3

 را تاييد مي نماييم.
 

 ز/بهورزان خانه بهداشت :      نام ونام خانوادگي بهورز/بهورزان:                                                                             مهر و امضاء بهور
 

بومي وساکن بيودن  آقيا/ خيانم اينجانب .................... مسئول مرکز خدمات جامع سلامت روستايي/شهري روستايي ....................-2

 با توجه به مستندات فوق تاييد مي نمايم.  اخير سال 2..................... را حداقل به مدت 

 

 مهر و امضاء مسئول مرکز خدمات جامع سلامت روستايي/شهري روستايي                                                                 

 

 .درآگهي پذيرش)پيوست( الزامي است مندرج ) شرايط بومي بودن(-3ماده در مفاد:   رعايت کليه نکته

شيماره به استناد  بررسيهاي بعمل آمده صحت مستندات فوق تاييدوگواهي ميشودکه آقاي/خيانم ........................  فرزنيد  ............ بيه 

بيا شيماره خيانوار بيا کيد مليي ........................... )براساس روميت اصل شناسينامه ( 30متولد....../....../...شناسنامه      ........... 

سياکن و بيومي   اخيير سيال 2درآگهي پيذيرش )پيوسيت(،   حيداقل بيه ميدت  مندرج) شرايط بومي بودن (-0بر اساس ماده .............

 روستاي............مي باشد. 

 

 کارشناس مسئول گسترش                                                رميس مرکز بهداشت             رکز آموزش بهورزي    مدير م

 ءمهروامضاء                                                                 مهروامضا                                                   مهروامضاء                 

 

 

 درآگهي پذيرش)پيوست( الزامي است . ) شرايط بومي بودن( مندرج-0ماده  نکته:رعايت کليه مندرجات در

 .نسخه تکمیل گردد 2نکته: لطفا فرم مربوطه در 

 

 

محل الصاق عکس 

ممهوربه مهر 

 شورا


